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In bijna achttien jaar tijd – sinds de invoering van de wetgeving – is in Nederland een
zorgvuldige euthanasiepraktijk opgebouwd.
Toch wordt in Nederland, maar vooral in het
buitenland, geregeld met argusogen naar
de ontwikkelingen gekeken en dan komt de
term ‘hellend vlak’ weer voorbij. Het vermoeden wordt dan geuit dat artsen in Nederland
steeds gemakkelijker en in een eerder stadium euthanasie verlenen. En dat ‘opeens’
ook patiënten met dementie of psychiatrische
aandoeningen in aanmerking komen.
In deze Relevant komen diverse mensen aan
het woord die een ander, meer geruststellend
beeld schetsen. Hanny Zimmermann vertelt
bijvoorbeeld over de euthanasie die haar ouders gelijktijdig kregen, een unicum. ‘Zielstevreden lagen ze hand in hand naast elkaar in
bed en hebben hun ogen gesloten.’
Wat ook helpt in de discussie over de zorgvuldigheid rond euthanasie is dat we onderzoek
doen en de feiten op tafel leggen. Psychiater
in opleiding Sisco van Veen zegt in deze
editie dat data voor nuancering in het debat
kunnen zorgen. Want, stelt hij, in Nederland
gaan we echt niet over één nacht ijs als het
gaat om het zelfgekozen levenseinde. Een

andere onderzoeker, Janny Bakker-Klein,
vraagt zich af waarom we er in Nederland,
ondanks alle goede bedoelingen van professionals, wetten en regels, vaak niet in slagen
om mensen echt te helpen. Dat komt, zo
concludeert ze, omdat onze bestuurscultuur
gericht is op grote groepen mensen en niet op
het individu. Dat kan anders. Wetgeving gaat
(begrijpelijkerwijs) uit van grote groepen in
de samenleving, maar in de uitvoering ervan
kunnen professionals rekening houden met
de bijzondere omstandigheden van het
individu, zegt de bestuursvoorzitter van Movisie, en ze heeft daar een mooi voorbeeld bij.
Hopelijk wordt dit principe meer en meer
van toepassing in de euthanasiepraktijk. Het
is nog de vraag of de Hoge Raad het advies
van de procureur-generaal overneemt, maar
dat advies komt erop neer dat er altijd aan de
voor iedereen geldende, wettelijke zorgvuldigheidseisen moet worden voldaan, maar
dat een arts bij de behandeling van een wilsonbekwame patiënt wel degelijk de ruimte
heeft om zijn eigen afwegingen te maken.
Dat wijst niet op een hellend vlak, maar op
toenemend vertrouwen in de professionele
zorgvuldigheid. Z
Dick Bosscher, hoofdredacteur
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Kaderhuisarts Brenda Ott voert gesprekken over laatste levensfase met oudere patiënten

‘Ouderen vinden het fijn
als je erover begint’
Wilt u gereanimeerd worden in de laatste levensfase, of
niet? Opgenomen worden in het ziekenhuis? Behandeld met
levensverlengende medicatie? Dit zijn enkele van de vragen
die kaderhuisarts ouderengeneeskunde Brenda Ott voorlegt
aan haar oudere patiënten. Het doel: behandeling en zorg
in de laatste levensfase beter af kunnen stemmen op hun
wensen. • Marleen Peters

T

oen huisarts Brenda Ott uit
Zeist in de zomer van 2010
aan het opruimen was, kwam
ze allerlei bewaarde artikelen
over ouderen tegen. ‘Ik dacht meteen: hier
wil ik wat mee.’ Ze besloot de kaderopleiding ouderengeneeskunde te gaan doen.
Als afstudeerproject bracht ze de niet-reanimeerwensen van kwetsbare ouderen in beeld
en ontwikkelde ze een ‘wilsverklaring tot
niet-reanimeren’.
Tijdens gesprekken die ze hierover voert met
patiënten merkt Ott dat veel mensen niet
goed weten wat reanimeren inhoudt. ‘Vaak
denken ze dat er maar twee uitkomsten zijn:
de reanimatie mislukt en je gaat dood, of de
reanimatie is succesvol en je leeft gewoon
verder. Cijfers laten echter zien dat de kans
op een succesvolle reanimatie, zeker bij
ouderen, klein is. Van de honderd mensen die
70 jaar of ouder zijn, overleven er buiten het
ziekenhuis maar acht een reanimatie. En van
deze acht loopt de helft ernstige en blijvende
schade op. Reanimatie leidt dan ook vaak tot
een verstoord sterfbed. Daar wil ik ouderen
bewust van maken, zodat ze goed geïnformeerd keuzes kunnen maken.’

Melding > Als mensen een nietreanimerenverklaring hebben, wordt dit
doorgegeven aan de huisartsenpost. Zodra
er wordt gebeld voor een patiënt met
een niet-reanimerenverklaring, krijgt de
triagist (degene die de telefoon aanneemt
en een eerste inschatting van de hulpvraag
maakt) daarvan een melding. ‘Dan sturen
ze niet zo snel een ambulance, maar regelen
bijvoorbeeld een visite van de huisarts.’
Ott vindt het een hiaat dat er (nog) geen
mogelijkheid is om behandelwensen, vooral
voor niet-reanimeren, over te dragen aan
ambulancemedewerkers. ‘Als mensen op
straat een hartstilstand krijgen, zullen
ambulancemedewerkers alles inzetten
op reanimeren.’ Wil je niet gereanimeerd
worden, dan is het raadzaam een nietreanimerenpenning te dragen als je de straat
op gaat, is Otts advies dan ook. ‘Professionele
hulpverleners zijn verplicht te kijken of
iemand zo’n penning draagt.’

Kwaliteit leven > Het onderwerp nietreanimeren staat niet op zichzelf, merkte
Ott al snel. Het is onderdeel van gesprekken
met ouderen over al hun wensen, doelen,

voorkeuren en keuzes over toekomstige zorg
rond het levenseinde. ‘Er kunnen met de
patiënt bijvoorbeeld ook afspraken worden
gemaakt of hij nog naar het ziekenhuis wil
om behandeld of geopereerd te worden. Of
levensverlengende medicatie gewenst is bij
bijvoorbeeld een infectie. Wie de wettelijk
vertegenwoordiger is. Enzovoort. Advance
Care Planning heet dat: je helpt patiënten
om plannen te maken voor toekomstige
(medische) zorg voor het moment dat zij daar
minder goed toe in staat zijn.’
Het voeren van Advance Care Planninggesprekken zal alleen maar toenemen, merkt
Ott in haar praktijk waar de patiëntenpopulatie gemiddeld hoger opgeleid is. ‘De
babyboom-generatie is nu 70-plus en ziet er
enorm tegenop om kwetsbaar oud te worden. Deze generatie gaat voor kwaliteit van
leven én sterven. Het geeft mensen rust als
ze over hun behandelwensen en zorg rond
hun levenseinde kunnen praten, en dit waar
mogelijk hebben vastgelegd.’

Onbewust onbekwaam > Soms beginnen
patiënten zelf over het levenseinde. Maar
meestal komt een arts er alleen maar achter
wat iemands behandelwensen zijn als hij
er zelf naar vraagt. Volgens Ott hebben
juist huisartsen de uitgelezen positie om
deze gesprekken te voeren. ‘Zij kennen
hun patiënten al langer. Ze kunnen het
gesprek thuis aangaan, in de vertrouwde
omgeving. En ze hebben de mogelijkheid
om dat gesprek bij herhaling te voeren,
bijvoorbeeld tijdens een visite of na een
opname in het ziekenhuis. Die herhaling
is belangrijk, want de omstandigheden en
zienswijze van een patiënt kunnen in de
loop der tijd veranderen. Een toekomstige

BRENDA OTT | FOTO: HES VAN HUIZEN
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wilsonbekwaamheid, zoals bij beginnende
dementie, kan ook een belangrijke reden
voor het gesprek zijn.’
Niet alle huisartsen vinden het makkelijk om
het gesprek over de laatste levensfase aan te
gaan. Veel huisartsen zijn ‘onbewust onbekwaam’ als het om ouderen gaat, constateert
Ott. ‘Het levenseinde komt in de opleiding
nauwelijks aan bod. Artsen worden nu eenmaal opgeleid om mensen beter te maken. De
ene huisarts heeft ook meer voeling met het
onderwerp dan de ander. Zo zijn er artsen die
menen dat ze de patiënt hoop ontnemen als
ze het onderwerp aansnijden. Mijn ervaring
is juist dat ouderen het fijn vinden als je
erover begint. En je krijgt er als arts ook veel
voor terug. De meest bijzondere verhalen
komen tijdens zo’n gesprek naar boven.’
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Handvatten > Zeker niet onbelangrijk
vindt Ott dat Advance Care Planning ook
kostenbesparend kan werken, al zou dat natuurlijk nooit de belangrijkste drijfveer moeten zijn. ‘Uit een Amerikaans onderzoek over
de ‘quality of death’ van oncologiepatiënten
in de laatste levensfase bleek dat hoe hoger
de kosten waren in de week voor het overlijden, hoe slechter de kwaliteit van leven die
in die laatste dagen werd ervaren. Het tijdig
voeren van gesprekken over behandelwensen
voorkwam niet alleen nodeloze overbehandeling, maar leidde ook tot een reductie van
de behandelkosten. Die conclusie heeft mij
destijds erg aan het denken gezet.’
Om artsen te helpen Advance Care Planning
in hun praktijk te implementeren,
herschreef Ott in 2017 een toolkit die hiervoor

handvatten geeft. Een tip die ze artsen
meegeeft: ‘Geef non-verbaal aan dat je de tijd
hebt voor het gesprek. Doe je jas uit en ga
rustig zitten. Voel als het ware de rugleuning
van de stoel, zodat de patiënt niet de indruk
krijgt dat je haast hebt. Dan kun je in een
kwartier al veel bespreken.’ Z

De niet-reanimerenverklaring van Ott is te downloaden
op thuisarts.nl, via het dossier Levenseinde. De niet-reanimerenpenning is te verkrijgen bij de Patiëntenfederatie,
via patientenfederatie.nl (klik op: producten -> De nietreanimerenpenning). Bent u lid van de NVVE, dan kunt
u een behandelverbod downloaden en opstellen. Dat geldt
ook voor reanimeren.
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Praten
met je
gezin
over je
levens
einde
Je hoort, ziet en leest het steeds
vaker: de dringende oproep om open
te zijn over je levenseindewensen,
ook naar je naasten. Maar gooi zo’n
moeilijk thema maar eens op tafel
tijdens een familiediner. Hoe doe je
dat precies en wat levert zo’n gesprek
op? Jan van der Linden en Marjan
Veenis delen hun ervaringen.
Teus Lebbing

Jan van der Linden (78), twee zonen:

‘Door alle gesprekken
is er geen enkele wrok’

‘A

ls familie zijn we vrij nuchter. Huilerige
toestanden zul je bij ons niet snel aantreffen.
Maar we hebben wel altijd alles met elkaar
besproken. Dus toen mijn vrouw Mieke tien
jaar geleden darmkanker kreeg en niet meer zou genezen, wilden
we daar open over zijn naar onze twee zonen.
Mieke had duidelijke ideeën over haar laatste levensfase. Na een
chemokuur besloot ze niet meer te beginnen aan een volgende.
“Dan ben ik alleen maar ziek”, zei ze. Zodra haar leven niet meer
leefbaar was, wilde ze euthanasie en daarna gecremeerd worden.
Een kist schrok haar af, die vond ze te donker. In plaats daarvan
koos ze voor een prachtige rieten mand. Vooropstond dat Mieke na
haar overlijden niemand wilde opzadelen met problemen. Dus wat
ze kon regelen, regelde ze alvast.’

Duidelijkheid scheppen
‘Toen we de belangrijkste wensen op een rij hadden, hebben we
onze zonen en hun echtgenoten uitgenodigd voor het avondmaal.
“We willen samen iets bespreken”, zei ik, “en dat is het einde
van Miekes leven.” Zo wilde ik duidelijkheid scheppen en hun
de tijd geven om er alvast voor zichzelf over na te denken. Die
avond gingen we eerst lekker eten. Daarna kondigden onze
schoondochters aan dat ze samen de stad in gingen, we bleven
met z’n vieren over. Ik heb ons een goed glas wijn ingeschonken
en begon: “Zo zien wij Miekes laatste fase voor ons, dit is mama’s
wens.” Dat ze voor euthanasie koos, vonden de kinderen moeilijk.
Maar ze zagen ook hoeveel pijn ze had, dat ze leed en niet meer was
die ze was. Ze respecteerden haar keuze.
Een tijdje later kwamen de jongens terug op ons gesprek, ze
vroegen naar details en of ze bij de euthanasie aanwezig zouden
zijn. Mieke had een lijst gemaakt met dierbaren van wie ze graag
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wilde dat ze erbij waren: de kinderen met aanhang natuurlijk, maar
ook haar oudste broer met zijn vrouw en de kleinkinderen, toen
beiden tieners. Onze kleinzoon moest wennen aan de vraag, heeft
het met ons en zijn ouders besproken en koos er uiteindelijk voor
om erbij te zijn. Net als Miekes broer en zijn vrouw. Zij twijfelden
ook, vooral vanwege hun geloofsovertuiging. Hun vragen hebben
ze voorgelegd aan onze huisarts die Miekes euthanasie zou
begeleiden, daarna besloten zij te komen. Onze kleindochter niet,
en haar keus was natuurlijk ook helemaal goed.’

Elke stap
‘Na ons eerste gesprek met de kinderen over Miekes naderende
overlijden hebben we elke stap met hen besproken. Langzaam maar
gestaag ging ze achteruit. Totdat ze afasie kreeg en de thuiszorg
de huisarts inlichtte. Die kwam meteen langs en zag hoe slecht het
met haar ging. Bij hem en later bij de scen-arts, kon ze met ja en nee
duidelijk haar euthanasiewens aangeven. Daarna hebben we snel
een datum en tijd geprikt.
Mieke wilde om 12 uur ’s middags in haar eigen stoel inslapen. Twee
dagen ervoor hebben we nog met de kinderen gegeten en veel oude
herinneringen opgehaald. Op de dag zelf kwam iedereen rond de
koffie, met ruim tijd om persoonlijk afscheid van Mieke te nemen.
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JAN VAN DER LINDEN | FOTO: STIJN RADEMAKER

‘Zo zien wij Miekes
laatste fase voor ons,
dit is mama’s wens’

Op het moment zelf waren wij allemaal om haar heen. Dat ging
heel sereen en familiair, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor.
Precies volgens Miekes wens hebben we het afgesloten.
Door dat fantastische afscheid en alle gesprekken die we de laatste
maanden met elkaar voerden, konden we het rouwproces als familie
goed inzetten. Er is geen enkele wrok. Dat maakt het makkelijker
om het leven erna op te pakken, merk ik, en hoor ik terug van de
kinderen. Voor mijzelf zou ik het ook zo willen als ik lijd. Dat weten
mijn zonen en ze zijn het ermee eens. Er ligt hier in huis een zwarte
map, daar zit alles in, van mijn wilsverklaring tot een lijst met
muziek voor bij mijn afscheid. Op dierbare spullen heb ik stickers
met namen geplakt, voor wie wat is. Net als Mieke wil ik hoe dan
ook geen gedoe wanneer ik er niet meer ben.’ Z

foto: hes van huizen

Marjan Veenis (69), vier dochters:

‘Ik wil houvast voor onze
kinderen, ook praktisch’
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‘I

k geniet enorm van het leven, maar ben me er
vaak bewust van dat ik doodga, zelfs tijdens
een lekker ritje op de fiets. Dat komt vast door
het plotse overlijden van mijn vader, toen ik 18
was. Hij viel neer tijdens het schaatsen, 55 jaar oud,
hartstilstand, terwijl hij altijd de gezondheid zelve
was geweest.
Ook in de familie van mijn man hebben we te maken
gehad met vroege verliezen. Hans was begin 30 toen
hij vlak achter elkaar zijn vader en moeder verloor.
Ook een zus en een broer zijn overleden. Daarover
hebben we altijd open gesproken met onze kinderen,
op een manier die bij hun leeftijd paste.’

Met z’n allen > ‘Elf jaar geleden kreeg Hans een
hersenbloeding. Daar is hij relatief goed uitgekomen,
maar we voelen ons wel kwetsbaarder. Steeds vaker
kwam de vraag bij me op: wat moet er eigenlijk

9

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK
Praten met uw kinderen over
uw levenseindewensen: waarom zou u dat doen en hoe pakt
u dat aan? Tips van Gon Veltkamp, consulent bij de NVVE:
- Goed uw ideeën en wensen
doorpraten is zowel in uw
eigen belang als dat van de
kinderen, al moet u ze daar
soms eerst van overtuigen. Aan
beide kanten haalt zo’n gesprek

onzekerheid weg, waarmee u
onvrede en miscommunicaties
in de toekomst kunt voorkomen.
- Zeker bij samengestelde
gezinnen dienen zich nogal
eens problemen aan bij het
overlijden van een ouder.
Uw wensen bespreken en
vastleggen geeft duidelijkheid
over wat u wilt en voorkomt
conflicten.

- Ieder gezin heeft een eigen
wijze van communiceren over
‘moeilijke’ onderwerpen.
Probeer aan te sluiten bij die
stijl. Dat kan zijn op een vooraf
afgesproken tijdstip met het
levenseinde als agendapunt,
maar ook terloops, op
verschillende momenten. De
manier waarop kan bovendien
per kind verschillen.

- Het levenseinde van
een naaste kan een goede
aanleiding zijn om met de
kinderen over uw eigen wensen
te praten. U heeft dan een
concreet aanknopingspunt en
voorbeeld van wat u zelf wel of
juist niet zou willen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat
we met elkaar sterk zullen
staan, doordat we zoveel
bepraat hebben’
gebeuren wanneer wij dood zijn? En daarvoor?
Bovendien worstelde ik met het donorcodicil: wat wil
ik en wat willen de kinderen? Het liefst zou ik dat met
z’n allen tegelijk bespreken. Maar ja, wanneer doe je
dat, met alle drukke levens? Mijn oudste dochter liet
zich daar niet door weerhouden. Zij had oren naar het
idee en maakte er werk van. Zo werd twee jaar geleden
ons gezinsberaad geboren.
Sindsdien hebben we zes bijeenkomsten gehad. Hier
bij ons thuis, op zondagochtend tussen 10 en 12 uur.
Wie zin en tijd heeft, blijft daarna gezellig lunchen.
We pakken het serieus aan, met een agenda die we
vooraf met elkaar bepalen, een wisselende voorzitter
en notulist. Vaste prik is ons beginrondje: hoe is het,
hoe zit je erbij? Voor dat persoonlijke nemen we ruim
de tijd. Hoe regelmatig we elkaar ook spreken, toch is
het fijn om te horen hoe het nu écht met iedereen gaat.
En bovendien is het een goede start voor onze andere
items.
Het levenseinde is daar één van. Hans en ik willen
allebei in bepaalde situaties euthanasie. Aan de
kinderen hebben we beloofd zo concreet mogelijk te
omschrijven wanneer we het leven niet meer leefbaar
vinden. Ik verwacht van mezelf dat ik aanvoel: nu
is het mooi geweest. Maar is dat ook zo? Dat weet je
nooit. En hoe is het als we gaan dementeren en het
niet meer zelf kunnen aangeven? Zo ingewikkeld vind
ik dat. Ik heb het aan mijn eigen moeder gezien, die
op haar 90ste vasculaire dementie kreeg. Met negen
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kinderen hebben we haar tot haar dood thuis kunnen
verzorgen. Nooit hadden we over haar wensen
gesproken. Hoe wil ik dat zelf? Waar ligt voor mij de
grens?’

Nog dichter bij elkaar > ‘Ik wil onze kinderen
houvast geven, ook praktisch: wie doet wat en wat
ligt waar? Tegelijk realiseren we ons allemaal dat dat
moeilijker is dan het lijkt. Zeker als je het hebt over
een beladen en emotioneel thema als euthanasie,
het gaat immers om een injectie. Om als groepje
nabestaanden te kunnen handelen, moet je dat dus
echt visualiseren. Dat doen we door er veel en zo
concreet mogelijk over te praten, zodat we van elkaar
weten hoe we denken. Daar vallen natuurlijk ook
weleens tranen bij, of we belanden in een discussie.
Maar daar schrikken we niet van. Onze openheid
levert vooral veel mooie gesprekken op, waardoor we
nog dichter bij elkaar staan.
Na afloop prikken we telkens enthousiast een datum
voor de volgende keer. Onze kinderen waarderen het
gezinsberaad dus duidelijk ook. Een dochter zei laatst:
“Mam, mijn vriendinnen vinden het zo gaaf. Die gaan
het nu óók met hun familie doen.”
Wat het ons uiteindelijk brengt als het levenseinde
daar is? Met zekerheid kun je dat natuurlijk nooit
voorspellen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met
elkaar sterk zullen staan, doordat we zoveel bepraat
hebben.’ Z
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De vrijwilliger

Kraakhelder
Hans van Amstel-Jonker

V
Bij de NVVE werken zo’n
140 vrijwilligers. Ze doen
presentaties, helpen bij
bijeenkomsten, leggen
huisbezoeken af en
ondersteunen leden bij
al hun vragen rond het
levenseinde. Hans van
Amstel-Jonker en Jaap
van Riemsdijk zijn twee
ervaren vrijwilligers.
Om beurten beschrijven
zij een ervaring uit de
praktijk.
Deze keer:
Hans van Amstel-Jonker

foto: bert bulder

orig jaar zomer bezocht ik als
consulent een man bij wie een jaar
eerder de ziekte van Alzheimer
was vastgesteld. Hij had lang in de
cliëntenraad van zorginstellingen gezeten en wist
één ding zeker: hij wilde het leven niet uitleven
met deze ziekte.
Daarvoor heb ik te veel gezien en meegemaakt,
vertelde hij mij. Hij wilde euthanasie voordat hij
moest worden opgenomen in een zorginstelling.
Hij had dit met zijn huisarts besproken, maar die
wil daar niet aan meewerken en verwees hem naar
de nvve.
Aan mij de taak om hem verder te helpen.
Samen met hem en zijn gevolmachtigde (zijn
ex-vrouw) stellen we de diverse wilsverklaringen
op: de volmacht, het behandelverbod en het
euthanasieverzoek met een ‘kraakheldere’ tekst.
De niet-reanimerenpenning draagt hij dan al.
Voor hem zijn er twee belangrijke redenen om het
leven met dementie niet helemaal uit te leven: het
kwijtraken van de regie en het zorgafhankelijk
worden door opname in een verpleeghuis. Zo staat
het ook in het euthanasieverzoek. Daaraan voegen
we de tekst toe: ‘omdat ik dit en het dement zijn
ervaar als ondraaglijk lijden’. Zo sluit de tekst aan
bij de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet.
Die stellen namelijk onder meer dat er sprake moet
zijn van ‘ondraaglijk lijden’.
Daarna leg ik uit hoe meneer kan worden
aangemeld bij het Expertisecentrum Euthanasie
(dan nog Levenseindekliniek geheten). Op dat
moment realiseer ik me weer hoe onmisbaar
deze organisatie is als een huisarts een

euthanasieverzoek niet wil honoreren.
Na anderhalf uur intensief werken is het voor
meneer en zijn gevolmachtigde duidelijk hoe
de route tot een voor hem waardig levenseinde
moet worden afgelegd. Ik vraag hem of alles
duidelijk is, welke stappen nog genomen
moeten worden en wie wat gaat doen.
Zijn ex-vrouw knikt dat ze alles goed begrepen
heeft, ze heeft aantekeningen gemaakt. Ook
meneer geeft aan dat hij het begrijpt. Maar
als ik doorvraag, blijkt dat hij zich een deel
van de gemaakte afspraken al niet meer
herinnert. Begrijpend kijken mevrouw en
ik elkaar aan: meneer Alzheimer is al volop
bezig zijn verwoestende werk te verrichten.
Gelukkig kan meneer nu rekenen op de hulp
van zijn gevolmachtigde en op die van het
Expertisecentrum om euthanasie te krijgen
vóórdat hij moet worden opgenomen.
In de maanden daarna houd ik de vinger aan
de pols. Het Expertisecentrum heeft hem
gerustgesteld: hij kan euthanasie krijgen
voordat hij wilsonbekwaam is. Die toezegging
geeft hem een enorme rust. Hij onderneemt
daarna nog allerlei activiteiten met de mensen
die hem dierbaar zijn, wetende dat hij kan
sterven als hij dat wil.
Half januari kreeg hij euthanasie. Drie dagen
daarvoor belde ik hem nog en vroeg hem
wanneer de euthanasie zou plaatsvinden.
Zijn antwoord toonde eens te meer aan hoe
belangrijk die ‘kraakheldere’ wilsverklaring wel
niet is. Hij zei: ‘Dat moet ik even vragen aan mijn
ex-vrouw. Was het nou donderdag of vrijdag?’Z
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Agnes Wolbert - directeur NVVE

S

oms komen dingen samen
op een manier die je zelf niet
had kunnen verzinnen. Dat
overkwam me in de dagen
voor de kerst. We waren op het bureau aan het
broeden op de mediacampagne van 2020. We
zijn heel actief met ons Adviescentrum, het
steunpunt Levenseinde en Dementie, vijftig
spreekuurlocaties, de informatiebijeenkomsten
in elke regio, tweehonderd lezingen en
presentaties en bijvoorbeeld de 50PlusBeurs.
Maar daarnaast ziet u de nvve sinds vorig jaar
ook op tv en social media en hoort u ons op de
radio. Later dit voorjaar komt u onze nieuwe
campagne tegen. Laat u verrassen. Ik denk dat u
trots op de nvve zult zijn. En trots op uzelf dat
u al lid bent.
Onmiskenbaar willen we met de nieuwe
campagne zeggen dat je wel actief zélf iets
moet doen om optimaal gebruik te maken
van de goede euthanasiewetgeving die we in
Nederland hebben. Je moet goed geïnformeerd
zijn over alle mogelijkheden om waardig te
sterven. Het opstellen van wilsverklaringen en
praten met je huisarts en met je naasten horen
daar onlosmakelijk bij.
Bovendien: wat als jonge mensen zich zorgen
maken over de vraag of hun ouders wel goed
geïnformeerd zijn over een waardig einde? Of
als je moeder net de diagnose alzheimer heeft
gehoord, eigenlijk zaken zou moeten gaan
regelen, maar niks onderneemt?
We vragen in 2020 aandacht voor het feit dat
de euthanasiewet niet vanzelf voor u gaat
werken en dat u dus actie moet ondernemen.
Om te beginnen door contact met de nvve op
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te nemen. We staan graag naast u en helpen u
verder.
Ik was daarom ontzettend blij met actrice Olga
Zuiderhoek die zich op een van diezelfde dagen
bij Pauw uitsprak over meer steun voor de nvve,
vanwege ons niet aflatende gevecht voor de
euthanasiewet en de uitvoering daarvan. Dat
voelde als een geweldige opsteker voor onze
goede zaak!
Haast tegelijkertijd werd het advies van de
procureur-generaal bij de Hoge Raad over
‘Catharina A.’ bekend, de verpleeghuisarts
die voor de strafrechter stond vanwege
euthanasie bij verregaande dementie en
werd ‘vrijgesproken’. In dat advies staat dat
euthanasie bij verregaande dementie mag,
mits er een goede wilsverklaring is en aan de
overige voorwaarden van de wet is voldaan. Ook
belangrijk is dat er niet opnieuw toestemming
van de patiënt hoeft te worden gevraagd. Als
de arts vindt dat dit niet meer kan omdat de
patiënt dat niet meer begrijpt, dan hoeft de arts
dat niet te doen (zie pagina 20).
Zo kwamen voor mij drie dingen samen die ik
nooit bij elkaar had kunnen bedenken: onze
campagneboodschap, een actrice bekend van
toneel, film en tv die de nvve warm onder de
aandacht brengt en een procureur-generaal die
het gedachtegoed van de nvve in het advies aan
de Hoge Raad verwoordt.
Toen ik in dezelfde week naar de tandarts ging,
vond ik daar in de wachtkamer onze Relevant. Ik
had al die toevalligheden niet bij elkaar kunnen
verzinnen, maar u begrijpt: het nieuwe jaar kon
voor mij al niet meer stuk.
\

Column
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Laat ook kinderen niet
				onnodig lijden
Volgens strafrechtadvocaat Tim Vis doet
minister De Jonge van VWS er goed aan
om naar de oproep van kinderartsen
te luisteren. Hij pleit ervoor actieve
levensbeëindiging voor ondraaglijk
lijdende kinderen tussen 1 en 12 jaar
snel mogelijk te maken.

E

ind vorig jaar luidden kinderartsen
de noodklok over het ontbreken van
een goede regeling omtrent actieve
levensbeëindiging voor ondraaglijk
lijdende kinderen onder de 12 jaar. Voor hen is dat
namelijk, ook in gevallen van ondraaglijk en uitzichtloos
lijden, wettelijk niet toegestaan. Een meerjarig
academisch onderzoek dat aan de Tweede Kamer werd
aangeboden, wees uit dat een overgrote meerderheid van
kinderartsen graag een regeling wenst voor die gevallen
waarin ook palliatieve zorg ontoereikend is om ernstig
kinderleed te voorkomen.
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vroeg de
Kamer meer tijd voor onderzoek maar kondigde vast
aan de Euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging
op verzoek en hulp bij zelfdoding, Wtl) in geen geval te
zullen verruimen. De minister doet er beter aan om goed
naar de kinderartsen te luisteren en met een oplossing
te komen. Die hoeft bovendien niet lang op zich te laten
wachten.

Groninger protocol > Om een en ander goed te
begrijpen, eerst de juridische stand van zaken. Bij
pasgeborenen tot 1 jaar is levensbeëindiging bij

uitzichtloos en ondraaglijk lijden mogelijk dankzij
het zogeheten Groninger protocol. Dan gelden voor
de arts strikte zorgvuldigheidscriteria. Zijn handelen
wordt nadien getoetst en vervolgens geldt bindend
vervolgingsbeleid, waarbij het Openbaar Ministerie níét
vervolgt als de arts zorgvuldig heeft gehandeld.
Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar bestaat een bijzondere
regeling: zij kunnen, met instemming van de ouders,
om euthanasie vragen. Vanaf 16 jaar is de Euthanasiewet,
mits de ouders bij de besluitvorming zijn betrokken,
onverkort van toepassing.
De harde juridische realiteit is dat actieve levens
beëindiging bij 1- tot 12-jarigen verboden is. Bij hen
wordt nu gekozen voor palliatieve sedatie of versterven,
hetgeen een langdurig overlijdensproces kan opleveren.
Het onderzoek van kinderartsen leverde schrijnende
verhalen op.
Deze lacune is niet alleen vanuit zorg- en hulpverleners
perspectief bezwarend, maar het gebrek aan een goede
regeling kan ook op ouders en andere nabestaanden
een zware wissel trekken. Al om die redenen verdient
het, zoals overigens minister Borst in 2006 al
bepleitte, aanbeveling het huidige verbod op actieve
levensbeëindiging voor kinderen onder de 12 jaar te
herzien.

Internationale verdragen > Er is nog een andere goede
reden voor herziening. Hoewel ik, normaal gesproken,
sterk waak voor juridisering van het euthanasiedebat
– medische levensbeëindiging is een delicate kwestie
tussen hulpverlener en patiënt, daarbij past vertrouwen
en kunnen wij juristen beter ver weg blijven – bestaan
sterke verdragsrechtelijke argumenten vóór een
euthanasiemogelijkheid voor kinderen onder de 12 jaar.
Nederland heeft zich gebonden aan het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dat verdrag
bepaalt niet alleen dat bij alle handelingen betreffende

illustratie: peter de wit
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In de rubriek Opinie leveren
auteurs een bijdrage aan de
discussie over euthanasie en
het levenseinde. Dat doen
zij op persoonlijke titel. Tim
Vis is strafrechtadvocaat. Dit
stuk is een bewerking van een
opiniestuk dat eerder verscheen
in De Volkskrant.

kinderen de belangen van het kind ‘de eerste overweging’
vormen (Artikel 3), maar het bevat ook een verbod op
onmenselijke of onterende behandeling (Artikel 37,
onder a).
Die bescherming volgt eveneens uit Artikel 3 van
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,
dat zowel voor volwassenen als kinderen geldt. In
die bescherming van de menselijke waardigheid,
die uit beide verdragen volgt, ligt een plicht tot het
voorkomen van onnodig lijden. De wetgever heeft bij
de totstandkoming van de Euthanasiewet niet zonder
reden oog gehad voor het uitgangspunt dat met actieve
levensbeëindiging erger lijden wordt voorkomen. De
ministers Korthals en Borst betrokken de menselijke
waardigheid nadrukkelijk bij de totstandkoming: actieve
levensbeëindiging ter voorkoming van uitzichtloos en
ondraaglijk lijden is bescherming tegen onmenselijke
of vernederende behandeling. De vraag is dan waarom
kinderen die bescherming niet zouden verdienen. Er is
geen legitiem argument te vinden waarom dit niet ook
voor kinderen van 1 tot 12 jaar zou gelden.
Ook hun menselijke waardigheid verdient bescherming.
Het kinderrechtenverdrag kent bovendien nóg een
belangrijk uitgangspunt: het participatierecht van
kinderen. Dat houdt in dat de mening van het kind
moet worden gehoord en worden betrokken bij alle
besluitvorming rond het kind (Artikel 12). Dat is
niet anders waar het gaat over de vraag om actieve
levensbeëindiging, maar de wet sluit uit dat de visie van
het kind in dat geval daadwerkelijk wordt opgevolgd.
Tegenstanders – en in hun kielzog nu ook minister
De Jonge in zijn antwoord aan de Kamer daags na de
oproep van de kinderartsen – betogen vaak dat kinderen
niet handelingsbekwaam zijn, en dat een dergelijke
beslissing, anders dan beslissingen over ‘normaal’
medisch handelen, niet bij ouders kan worden belegd.
Dat wringt. Zeker omdat de Staatscommissie Euthanasie
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al in 1985 iets constateerde waar we tot op de dag van
vandaag mee worstelen: ondanks de juridische realiteit
kunnen zeer jonge kinderen wel degelijk gewogen
inzicht hebben in beslissingen rond hun levenseinde.
Het is tijd hun stem serieus te nemen. Ook jonge
kinderen hebben het recht te worden gehoord als het gaat
om het voorkomen van onnodig verder lijden.

Wijs genoeg > De oplossing is bovendien helder, en
vereist geen verspilling van kostbare tijd. Voor jonge
minderjarigen die ter zake wilsbekwaam moeten worden
geacht, kan de Euthanasiewet wel degelijk worden
uitgebreid. Ook bij ‘normaal’ medisch handelen hebben
deze kinderen een stem, zij het dat de ouders uiteindelijk
beslissen.
De Euthanasiewet kent eenzelfde systeem al voor de
kinderen tussen 12 en 16 jaar oud. Er is geen enkele goede
grond dat niet ook voor jongere kinderen te laten gelden.
Kinderen hebben wellicht onvoldoende inzicht in het
aangaan van hypotheekverplichtingen, maar zijn vaak
wel degelijk wijs genoeg om belangrijke beslissingen
rond hun eigen levenseinde te nemen: leven of dood bij
ernstig lijden is iets wezenlijks.
Voor de minderjarigen die ter zake géén gewogen inzicht
hebben, verdient het Groninger protocol uitbreiding
naar oudere kinderen. Binnen deze regeling voor
levensbeëindiging voor pasgeborenen gelden uiterst
strikte criteria, die de arts in samenspraak met de ouders
in staat stelt erger lijden te voorkomen, zonder dat hij of
zij nadien wordt vervolgd.
Minister De Jonge: regel dit, en snel ook! Dat doet recht
aan de uitgangspunten van ons euthanasiebeleid en
aan de rechtspositie van minderjarigen: ook kinderen
behoren niet onnodig te hoeven lijden. Z
Bij het ter perse gaan van deze editie was het onderzoek dat de minister
beloofde, nog niet afgerond.

janny bakker-klein | foto: mariët sieffers
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‘We moeten weer kijken naar de
JANNY BAKKER-KLEIN is
voorzitter van de raad van
bestuur van Movisie, het
landelijk kennisinstituut
voor sociale vraagstukken.
Daarnaast is ze onder andere
toezichthouder bij de stichting
Agora, die meer samenwerking
tussen zorg en welzijn in de
laatste levensfase stimuleert.
Afgelopen december
promoveerde ze op Anders
kijken: responsiviteit in het
sociale domein. Responsiviteit
is het vermogen van een
professional om in te schatten
wat werkelijk voor de ander
van betekenis is. Eerder was
Bakker-Klein directeur van de
Nierstichting en wethouder in
de gemeente Huizen.

Leven én sterven zoals je wilt kent vele
obstakels. Ondersteunende instanties kunnen
daar veel van wegnemen, door de mens te zien
als individu in plaats van als een ‘abstractie’,
bepleit bestuurder Janny Bakker-Klein. Met haar
proefschrift Anders kijken zet zij haar missie
kracht bij. • Teus Lebbing

Waarom startte u uw promotieonderzoek?
‘Omdat ik wilde begrijpen waarom beleid en regels formeel
kloppen, maar in de dagelijkse praktijk lang niet altijd in het
voordeel van mensen werken. Waarom slagen we er – ondanks
alle goede bedoelingen van professionals, wetten en regels
– vaak niet in om mensen echt te helpen? Waarom is het zo
moeilijk om van betekenis te zijn? Door mijn onderzoek in
diverse gemeenten en instellingen kwam ik erachter dat uitvoerende professionals zoals verpleegkundigen, gemeentelijke
consulenten, sociaal werkers en cliëntondersteuners echt wel
kunnen inschatten waar inwoners of patiënten behoefte aan
hebben, maar dat dat maatwerk niet in onze bestuurlijke cultuur zit. Want die stelt de gelijkheid van de burgers voorop en
bedenkt beleid en regelgeving voor abstracte, grote groepen.’
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mens van vlees en bloed’
In uw conclusie spoort u beleidsmakers aan anders te kijken
naar inwoners. Waarom?
‘Ik geloof in eigen regie als basisrecht en streef ernaar
om dat in mijn werk te helpen bevorderen. Hoe willen
mensen hun leven leven? En hoe kun je dat met lokaal
beleid ondersteunen? Dat geldt ook voor de laatste
jaren in iemands bestaan: mensen weten soms al tien
jaar dat ze ziek zijn en niet meer beter worden. Hoe ga
je dan om met het verlies van je gezondheid, wat is je
behoefte, en hoe kun je daarin gefaciliteerd worden?
Tijdens mijn wethouderschap in Huizen, de gemeente
die ik in mijn onderzoek als casus opvoer, heb ik van
dichtbij gezien hoe groot de mismatch kan zijn tussen
de wensen van bewoners en de lokale mogelijkheden;
hoeveel obstakels beleidsmakers kunnen opwerpen
die inwoners schaden.’

Kunt u daar een voorbeeld van noemen?
‘Ik herinner me een inwoner met als die tot zijn dood
thuis verzorgd wilde worden. In zijn tuin was daar
speciaal een huisje voor ingericht. Maar een onhandig
afgegeven indicatie gooide roet in het eten, omdat
deze hem verplichtte tot zorg in een instelling. Hij
moest verhuizen. Ik hoorde hiervan, en uiteindelijk
hebben we hemel en aarde moeten bewegen om aan
zijn wens te voldoen, onder meer door daarvoor een
deel van de extra kosten te dragen. Die verantwoordelijkheid hebben we genomen. Maar het had natuurlijk
anders gekund.’

Hoe?
‘Om te beginnen door de man en zijn individuele situatie vanaf het begin centraal te zetten in plaats van het
wettelijke systeem. En van daaruit: welke oplossing
past daarbij? Het helpt om met die bril op naar beleid
te kijken: hoe doen we voor de inwoner wat nodig is?’

Uw vader is lang ziek geweest. Heeft hij de eigen regie kunnen behouden in die periode?
‘Vanwege de ziekte van Parkinson had hij de laatste
jaren intensieve zorg nodig, maar hij wilde per se
niet naar een verpleeghuis. Samen met mijn moeder
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hebben we er als kinderen alles aan gedaan om hem
thuis te kunnen verzorgen, ook door goede afspraken
te maken met de zorg en de gemeente over wat bij
mijn vader en bij ons als gezin paste. Uiteindelijk
is hij gestorven zoals hij wilde: thuis, in zijn eigen
omgeving. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik
weet ook hoeveel je moet regelen om aan zo’n wens te
voldoen.’

Want de praktijk is weerbarstiger?
‘Zeker, kijk alleen al naar de vele oudere stellen die
tegen hun wil van elkaar gescheiden worden, omdat
de een zorg krijgt in een verpleeghuis terwijl de ander
daarvoor nog “te goed” is. Waarom kunnen zij niet samen blijven wonen? Er valt een wereld te winnen aan
de afstemming van beleid en uitvoering, wat begint
met anders kijken naar mensen die ondersteuning
nodig hebben. Hen niet te zien als “doelgroepen”, “ouderen” of “zieken”, maar als mens van vlees en bloed.
Ieder individu is anders, ieder probleem is anders en
daarmee is iedere oplossing anders.’

Is dat in de wereld van alledag mogelijk?
‘In mijn proefschrift toon ik aan dat er al veel verandering in gang is gezet. Zo spreken gemeenten weer
over “inwoners” in plaats van “cliënten”. Ook kon ik
constateren hoeveel professionals van nature al “het
goede doen” voor het individu; zij zijn creatief, luisteren goed en kunnen inschatten wat nodig is. Maar
vervolgens moeten zij zich verantwoorden volgens het
systeem. Door die worsteling ziet de werkelijkheid er
anders uit dan we in de cijfers lezen. De uitdaging is
dus om het systeem ten dienste te stellen aan de realiteit. Dat is complex en kost tijd, maar ik heb goede
hoop op verbetering. Veel zal aankomen op de betrokkenheid van bestuurders, leidinggevenden en beleidsmakers; zij zijn degenen die moeten gaan inzien
dat voor het overgrote deel van de mensen maatwerk
nodig is, en voor een klein gedeelte algemene regels
toereikend zijn. Met mijn proefschrift en mijn werk
voor onder meer Movisie en Agora hoop ik daaraan
een extra impuls te geven.’Z
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Zó kies je een gevolmachtigde
Het zal je overkomen: door bewusteloosheid, een beroerte,
afasie of dementie ben je wilsonbekwaam geworden en
niet meer in staat zelf medische beslissingen te nemen.
Het is dan belangrijk dat je iemand hebt aangewezen die je
wensen goed kent en opkomt voor je belangen. Hoe kies je
zo’n gevolmachtigde? • Marleen Peters

illustratie: bernet ragetli
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Is het verplicht een gevolmachtigde
aan te wijzen?
Nee. Als u niet schriftelijk
hebt vastgelegd wie uw
vertegenwoordiger is, is in
de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst
(WGBO) de volgorde geregeld
van personen die u kunnen
vertegenwoordigen. Dit is in
de eerste plaats uw partner
(echtgenoot, levensgezel). Als
er geen partner is of deze is er
niet toe in staat, is de wettelijk
vertegenwoordiger een ouder
of kind, of – als deze ontbreken
– een broer of zus. Per 1 januari
van dit jaar zijn een grootouder
en kleinkind aan dit rijtje
toegevoegd. Als er geen familie
meer is of als er onenigheid
binnen de familie is, kan de
kantonrechter een mentor of
curator als vertegenwoordiger
aanwijzen.

Wat is de taak van een
gevolmachtigde?
De gevolmachtigde mag
medische beslissingen over
u nemen als u dat zelf niet
meer kunt. Het is daarom heel
belangrijk dat de gevolmachtigde
uw wensen en levensvisie goed
kent. Praat er regelmatig samen
over en leg uw levensvisie en
wensen ook schriftelijk vast, ter
ondersteuning. Zorg ervoor dat
het adres en telefoonnummer van
de gevolmachtigde bekend zijn
bij uw arts.

Als ik een van de kinderen aanwijs,
zullen de anderen zich dan niet
gepasseerd voelen?
Als u nu al vermoedt dat uw
vertegenwoordiging straks
problemen zal opleveren,
is het des te belangrijker
uw wensen wat betreft uw
vertegenwoordiging goed met
hen te bespreken. Bedenk dat er
naast het nemen van medische
beslissingen, ook zaken als de
financiën en inboedel geregeld
moeten worden. Verdeel de taken
zoveel mogelijk zodat niemand
zich tekort voelt gedaan.

V

Als het al bij wet geregeld is,
waarom zou ik dan zelf nog een
gevolmachtigde aanwijzen?
Uw partner of kinderen hoeven
het niet altijd eens te zijn met
uw wensen rond het levenseinde,
of u wilt hen wellicht niet met
deze taak belasten. U kunt dan
een goede vriend of vriendin
of bijvoorbeeld een van uw
kinderen schriftelijk aanwijzen
als uw gevolmachtigde. De
wens van deze gevolmachtigde
wordt dan beschouwd als
de uwe. Wijs zo mogelijk
ook een plaatsvervangend
gevolmachtigde aan voor het
geval de eerste gevolmachtigde
niet bereikbaar is.
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Ik vind het moeilijk de
verantwoordelijkheid voor wanneer
‘de stekker eruit moet worden
getrokken’ bij een ander neer te leggen.
Een gevolmachtigde beslist nooit
wanneer het ‘genoeg’ is geweest.
De taak van de gevolmachtigde
is om aan de arts uit te leggen
wat de persoon die hij of zij
vertegenwoordigt, gewild zou
hebben. De arts beslist of een
behandeling wordt gestaakt of
niet wordt aangevangen.
V

Ik ga ervan uit dat mijn kinderen
straks in harmonie beslissingen
zullen nemen.
Een arts zal – zo mogelijk – met
alle kinderen spreken, maar
slechts één persoon kan als
vertegenwoordiger optreden. Als
er meerdere kinderen zijn en u
heeft geen van hen aangewezen
als gevolmachtigde, kan dit
– zeker als ze het onderling
niet met elkaar eens zijn – tot
conflictueuze situaties leiden.
Als er snel beslissingen moeten
worden genomen, zoals bij
plotselinge bewusteloosheid
of een beroerte, kan dit de zaak
ernstig vertragen.

V

Ik heb kind noch kraai, hoe vind ik
dan een gevolmachtigde?
Wie geen familielid of een goede
vriend(in) heeft die de taak van
gevolmachtigde op zich kan of
wil nemen, kan contact opnemen
met de ouderenadviseur van de
gemeente of een beroep doen
op een professionele mentor.
De nvve kan hierover met u
meedenken. Regelmatig blijkt
bij doorvragen dat er toch
iemand in de directe omgeving
te vinden is, die kan optreden als
gevolmachtigde.
V

Ik ben gevolmachtigde. Wat kan
ik doen als ik meen dat de arts
niet handelt in de geest van mijn
volmachtgever?
Vaak betreft dit het negeren
van het behandelverbod. De
gevolmachtigde kan de arts
dan uitdrukkelijk wijzen op
de WGBO waarin staat dat het
behandelverbod rechtsgeldig is
en gerespecteerd dient te worden.
Meestal is dat voldoende. Mocht
de arts dan toch nog geen
gehoor geven aan de wens van de
volmachtgever, dan kunt u via

de rechter in een kort geding het
stopzetten van behandelingen
eisen. De nvve kan u helpen
met het nemen van de juiste
(juridische) stappen. Als de
volmachtgever lid is van de nvve
hoeft u zelf geen lid te zijn om
een beroep te kunnen doen op
steun.
V

Kan de gevolmachtigde voor mij om
euthanasie vragen?
Nee, dat kan niet, dat kunt
u alleen zelf doen. En als u
dat niet meer kunt, geldt de
wilsverklaring die u opstelde
toen u nog zelf beslissingen kon
nemen. Maar ook dan is de kans
dat een arts u euthanasie wil of
kan verlenen, niet groot. Zadel
een gevolmachtigde daarom
niet op met onrealistische
wensen. Laat deze aan u hierover
geen beloftes doen die in de
praktijk niet kunnen worden
waargemaakt.
V

Is het verstandig ook bij de notaris
te laten vastleggen wie mijn
gevolmachtigde is?
Dat is niet nodig. Het vaak
gehoorde argument dat de
arts dan zeker weet dat u
wilsbekwaam was op het
moment dat u de volmacht
ondertekende, gaat niet op. Als u
uw wilsverklaringen en een kopie
van uw volmacht persoonlijk aan
uw arts geeft en samen bespreekt,
zal over de geldigheid geen
misverstand kunnen bestaan. Z
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Hanny’s hoogbejaarde ouders kregen samen euthanasie

‘Ze hebben
elkaar
nooit
hoeven
missen’

De rechtszaak tegen de verpleeghuisarts die
een ernstig dementerende vrouw euthanasie
gaf, heeft de gemoederen eind vorig jaar flink
beziggehouden. Ook Hanny Zimmermann
maakte zich er boos over, omdat ze vond dat de
arts integer en zorgvuldig gehoor had gegeven
aan de diepste wens van de vrouw. Haar eigen
dementerende vader kreeg, samen met haar
moeder, ook euthanasie. ‘Zielstevreden lagen ze
hand in hand naast elkaar in bed en hebben hun
ogen gesloten.’ • Wim Huijser

‘Z

e waren bijna zeventig jaar getrouwd en
heel sterk op elkaar gericht’, vertelt Hanny,
terugkijkend op de periode die inmiddels
tweeënhalf jaar achter haar ligt. ‘Al minstens
anderhalf jaar daarvoor gaven zij beiden, onafhankelijk van elkaar,
aan het leven te zwaar te vinden. Wij konden dat als kinderen niet
mooier maken, maar wel veilig. Mijn moeder, die aan heftige pijnen
leed, moest dagelijks toezien hoe mijn vader – de eens zo actieve en
intelligente man – gebukt ging onder zijn dementie. Zelf zei hij: “Ik
ben van glas geworden.” Mijn moeder zei eens: “We hadden zo’n
mooi leven samen, maar het is op.”’

Niet gescheiden > Als gevolg van een blaasontsteking kwam
Hanny’s vader op de geriatrische afdeling van het ziekenhuis
terecht. Het was daar snel duidelijk dat hij niet meer terug naar
huis zou kunnen. ‘Toen bleek dat het mogelijk was om 24-uurs
zorg thuis te krijgen. Het was buitengewoon mooi dat dat kon,
al moesten ze wel een deel van hun autonomie opgeven. Maar ze

werden niet gescheiden en dat was zo belangrijk voor hen. Het
vreemde was dat mijn vader, toen hij thuiskwam uit het ziekenhuis,
opmerkte: “Dit hoeft niet zo lang te duren, hoor. En de huisarts
gaat ons wel helpen.”
Kennelijk had hij er vertrouwen in dat het wel goed zou komen. Ik
heb daar niet op gereageerd om hem geen woorden in de mond te
leggen. Mijn vader was een zeer vrome katholiek. Maar dát luikje
in zijn hoofd was inmiddels gesloten, terwijl het besef dat hij niet
meer wilde leven, heel erg helder was. En bleef.’

Doodswens > Hanny’s ouders hadden al heel wat wensen
vastgelegd over hun levenseinde, maar met geen woord over
euthanasie gerept. Ondanks alle goede zorg werd hun doodswens
steeds sterker. Na een tweetal zeer emotionele uitbarstingen,
waarbij het woord euthanasie nog steeds niet was gevallen, besloot
Hanny de huisarts in te schakelen.
‘Ik heb een e-mail gestuurd met grote letters “help” erboven. De
huisarts kende de situatie zeer goed en kwam wekelijks bij mijn
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ouders langs. Toen hij kwam, zette hij zich tussen mijn ouders in
en vroeg hun beiden duidelijk te zeggen wat ze wilden. Daarop
spraken ze onomwonden hun doodswens uit. Wat waren ze blij toen
de huisarts aangaf dat euthanasie voor hen beiden mogelijk was.
Mijn zussen en ik stonden achter hun wens. Zo mooi als ze samen
konden gaan. Voor de huisarts was het best een zware taak; hij had
geen ervaring met het tegelijkertijd begeleiden van twee personen.
Daarom heeft hij een vrijwilliger van de Levenseindekliniek (die nu
Expertisecentrum Euthanasie heet, red.) te hulp gevraagd. Zij was
aanwezig bij alle vervolggesprekken en het afscheid.’
De euthanasieverzoeken werden ingevuld en er kwamen twee scenartsen (een per persoon) op bezoek. Ruim zes weken na het starten
van de procedure ontving de familie het bericht dat de toestemming
er was. De datum kon worden vastgesteld.

Glaasje port > ‘De dag van hun overlijden is heel mooi verlopen’,
vertelt Hanny. ‘Wij kwamen als kinderen en partners een paar uur
tevoren bij elkaar. Mijn moeder had toastjes met paling en zalm
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hanny zimmermann | foto: josje deekens

besteld en we hebben samen een glaasje port gedronken. Daarna
namen we afscheid van elkaar en zijn mijn ouders op de rand van
hun bed gaan zitten om zonder pottenkijkers van elkaar afscheid te
nemen. Nadat ze nog een laatste keer hun wens hadden bevestigd,
hebben de huisarts en zijn collega de euthanasie uitgevoerd.
Zielstevreden lagen ze hand in hand naast elkaar in bed en hebben
hun ogen gesloten. Indrukwekkend...’
Pas op de rouwkaart maakte de familie bekend dat hun ouders
samen waren ingeslapen en hoe gewenst dat was. Hanny en haar
man zijn inmiddels verhuisd. Zij hebben bij het afscheid van de
huisarts opnieuw en met warmte over het proces voorafgaand
aan de euthanasie gesproken. Ook de vrijwilliger van de
Levenseindekliniek heeft Hanny een jaar later weer ontmoet.
Zij keek eveneens met een goed gevoel terug op deze bijzondere
euthanasie. ‘Wij zijn heel blij dat het zo kon gaan’, stelt Hanny
vast. ‘We hebben het leven van onze ouders als gezin gezamenlijk
kunnen afsluiten en zij hebben elkaar nooit hoeven missen.’ Z
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berichten

SINA SCHOLTE IN DE REGIESTOEL

POSITIEF ADVIES AAN HOGE RAAD
OVER ZAAK TEGEN VERPLEEGHUISARTS
Euthanasie geven aan iemand die dementeert en
wilsonbekwaam is, is toegestaan als op een correcte
manier een schriftelijke wilsverklaring is ingediend.
De arts hoeft in zo’n geval ook niet koste wat kost te
proberen om met de patiënt over zijn doodswens te
praten. Wel moet aan de zorgvuldigheidseisen in de
wet worden voldaan.
Dat is de strekking van het advies dat de procureurgeneraal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, eind vorig jaar
gaf in twee vorderingen tot cassatie. Ze betreffen de
recht- en de tuchtzaak tegen een verpleeghuisarts
die een 74-jarige ernstig dementerende vrouw
euthanasie had gegeven. De cassatie is ‘in belang
der wet’. Dat betekent dat de uitspraak van de Hoge
Raad – die begin dit jaar wordt verwacht – geen
gevolgen heeft voor de betrokken arts. De uitspraak is
er alleen voor bedoeld de rechtsontwikkeling rond de
euthanasiewet te bevorderen.
GEEN ONJUIST VONNIS
Het Openbaar Ministerie had de verpleeghuisarts
van moord beschuldigd, nadat de regionale
toetsingscommissie euthanasie (RTE) eerder had
geoordeeld dat de arts de zorgvuldigheidseisen uit
de wet onvoldoende had nageleefd. De rechtbank
in Den Haag oordeelde dat de arts zorgvuldig had
gehandeld, zij werd ontslagen van rechtsvervolging.
Hoewel het OM het daar niet mee eens was, besloot
het om niet in hoger beroep te gaan, maar in cassatie
te gaan bij de Hoge Raad.
In zijn advies beantwoordt de procureur-generaal
een aantal vragen. Hij is van mening dat de
rechtbank (die zei dat de arts goed had gehandeld)
geen onjuist vonnis heeft gewezen. Hij vindt
verder dat de tuchtrechter (die zei dat de arts niet
zorgvuldig genoeg te werk was gegaan) een verkeerde
redenering heeft gebruikt. De toetsingscommissie
(die zei dat de arts niet zorgvuldig genoeg te werk
was gegaan) heeft bovendien een fout gemaakt door
te zeggen dat de wilsverklaring niet duidelijk genoeg
was.
Als de Hoge Raad het advies van de PG overneemt,
is dat een positieve ontwikkeling, zo reageerde de
NVVE. Z
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ZAADJES ZAAIEN
‘Mijn man Hans is in mei 2019

herhaald. Als ik eens kortaf was,

overleden. Hij was in vijf jaar tijd

planten.”’

zei ik: “O, ik ben vergeten te

in snel tempo gaan dementeren.
ik hem bij leven al te verliezen.

DESKUNDIG TEAM
‘Hoewel wij allerlei zaken al

Maar dat is niet gebeurd. Het

hadden geregeld, is Hans de

is wel heel anders geworden.

dag na de uitslag direct naar

Misschien doordat hij niet meer

de huisarts gegaan om zijn

kon praten, hebben we elkaar juist

euthanasieverklaring bij te

heel goed begrepen. Hoewel Hans

werken. Hij kwam daar tevreden

een volledige afasie had, waren

van terug. Een van de goede

wij in staat samen in de taal

beslissingen was een andere

van handen en ogen te praten.

huisarts te nemen omdat we

“Jij gaat nu zaadjes zaaien van

behoefte hadden aan meer zorg

vertrouwen in mij”, zei ik tegen

en aandacht. Toen de nieuwe

hem. “En ik moet plantjes poten

huisarts aangaf dat de wens voor

voor geduld.” Dat is ons gelukt

euthanasie bijna onbespreekbaar

en ik heb dat beeld voortdurend

voor hem was, hebben wij dit

Toen we de uitslag hoorden, dacht
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Ook eens plaatsnemen In de regiestoel? Mail naar relevant@nvve.nl.
tekst: wim huijser | foto’s: maurits giesen

ONCOLOGIEVERPLEEGKUNDIGE | PRIVÉ WEDUWE, 3 ZOONS, 2 DOCHTERS EN 3 KLEINKINDEREN | LID VAN DE NVVE SINDS 2013

heb ik de arts gevraagd de

dat benoemd als de kruimeltjes

HANDEN OP DE RUG
‘Omdat Hans wilde versterven,

van het leven en gebruikte dat

ben ik gaan uitzoeken wat dat

geen onnodige dingen te doen.

meegelopen. We hebben een

woord ook naar mijn patiënten.

betekent. Ik heb veel gelezen

Ik hoefde niet te weten waarom

niet-behandelplan gemaakt.

Dat was altijd duidelijk: de een

en informatie ingewonnen.

Hans was gevallen, maar maakte

Daar kon Hans nog aardig goed in

eet die nog met plezier, de ander

Tegelijk wilde ik mij er niet in

duidelijk dat ik hem per se thuis

meegaan. Hij begreep het en kon

laat ze liggen.

vastbijten. Je kúnt niet het hele

wilde hebben. Dat was zijn plek,

mij corrigeren als iets niet klopte.’

Een andere afspraak van ons was

pad uitstippelen. Ik heb erop

daar hoorde hij.

de handen op de rug te houden.

vertrouwd dat het goed zou

Toen hij thuis in bed lag, zei ik:

KRUIMELTJES
‘Wij spraken nooit over de

Een afwachtende houding

komen. Dat kon ik Hans ook

“Hans, hier mag je doodgaan.”

was voor Hans – zelf huisarts

uitleggen. Daarna hebben wij ons

Er biggelde een traan over zijn

regie houden, maar zeiden

geweest – heel herkenbaar. Bij

gericht op dat waar we blij van

wangen en ik wist dat hij het

dat we de kruimeltjes van

beslissingen wachtten we eerst

werden.

begreep. Na twaalf dagen is hij

het leven niet hoefden. Als

even af. Pas na Hans’ overlijden

Tot de dag dat Hans tijdens

heel rustig gestorven. Je zou willen

oncologieverpleegkundige heb

heb ik ontdekt dat het in die

het boodschappen doen in

dat iedereen zo prachtig dood mag

ik ervaren dat mensen vaak

bewoordingen als een mantra met

de supermarkt plotseling

gaan. Ruim een half jaar later kijk

maar door willen gaan met

ons is meegegaan.’

achteroverviel en hij op de

ik daar heel tevreden op terug.

behandelingen. Maar ik zag ook

spoedeisende poli van het

Het is net of ik die periode steeds

patiënten die zeiden: dat laatste

ziekenhuis terechtkwam. Daar

opnieuw uitpak.’ Z

geaccepteerd. Hij heeft gezorgd

stukje hoef ik niet meer. Ik heb

voor een deskundig zorgteam
dat ruim twee jaar met ons heeft
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handen op de rug te houden en
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Promotieonderzoek Jan Bollen naar orgaandonatie na euthanasie wijst uit:

Donornieren functioneren
Als arts mag je er niet
over beginnen: de optie
je organen te doneren
na euthanasie. Dat zou
druk kunnen leggen op
de patiënt. Dat wil niet
zeggen dat het niet tot de
mogelijkheden behoort,
zoals ook blijkt uit het
promotieonderzoek Organ
donation after euthanasia
van Jan Bollen.
Martien Versteegh

jan bollen | foto: rené ten broeke
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prima na euthanasie

J

an Bollen was student geneeskunde aan de Universiteit
Maastricht toen in 2014 voor
de derde keer iemand na
euthanasie organen had afgestaan. Maastricht umc wilde voorbereid zijn voor als een
patiënt met een dergelijk verzoek bij hen zou
komen.
Bollen, die zowel medisch als juridisch is
opgeleid, kreeg in Maastricht de gelegenheid
aan de slag te gaan met het onderwerp. Hij
werkte mee aan de handreiking die het
ziekenhuis samen met het Erasmus mc
opstelde voor de procedure. In 2017 volgde
een landelijke richtlijn. Dat is nuttig, want
er is een stijgende lijn in aantallen te zien.
Inmiddels hebben rond de zestig mensen na
euthanasie hun organen gedoneerd.
Het mumc bleek eind vorig jaar het enige
ziekenhuis te zijn dat wél wilde ingaan op de
wens van de 45-jarige Martijn, die na jaren
met psychische problemen gekampt te hebben, euthanasie kreeg en zijn organen per se
voor donatie wilde afstaan. Over zijn casus
publiceerde de Volkskrant begin januari een
reportage. Naar aanleiding van de ervaring
met Martijn onderzoekt Bollen nu waarom
ziekenhuizen mensen met psychische klachten wel of niet helpen bij orgaandonatie na
euthanasie. De resultaten zullen in de nieuwe
versie van de richtlijn worden meegenomen.

Laatste wens > De jonge promovendus
draagt zijn promotieboek op aan alle mensen
die gedoneerd hebben na euthanasie. ‘Wij
zijn niet bezig met wachtlijsten wegwerken
van patiënten die op een orgaan wachten. Dat
zou een verkeerde prikkel opleveren. Waar
het om gaat, is de laatste wens te kunnen
uitvoeren van mensen die komen te overlijden door euthanasie. Als het iemand een goed
gevoel geeft op die manier iets te kunnen
nalaten, nog iets te kunnen betekenen voor
een ander, is het mooi als we aan die wens
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tegemoet kunnen komen.’ Dat was precies
de reden dat de 45-jarige Martijn zo zijn best
deed om zijn organen te doneren.
Helemaal zonder haken en ogen is orgaandonatie na euthanasie niet. Daarom is het
belangrijk dat zowel artsen als patiënten
op de hoogte zijn van de mogelijkheden én
onmogelijkheden. ‘Een hart doneren, wat
veel mensen graag willen, is onmogelijk na
euthanasie. Dat kan alleen bij iemand die
hersendood is verklaard. Zodra je overlijdt,
ontstaat er namelijk schade aan het hart.
Soms willen mensen dat echter zo graag,
dat ze voorstellen het hart eruit te halen als
ze onder narcose worden gebracht vóór ze
euthanasie krijgen. Een ingreep die technisch
weliswaar mogelijk zou zijn, maar juridisch
niet. Nog even los van de vraag wat dat voor
een arts zou betekenen. Je verwijdert dan toch
een hart uit een nog levend persoon.’

Staven met onderzoek > Slechts 10 procent
van de mensen die euthanasie krijgen, kan
mogelijk organen doneren. En dan gaat het
vooral over nieren, longen, de lever en de
alvleesklier van mensen die lijden aan ziektes
als als en ms. Mensen met kanker komen
eigenlijk niet in aanmerking.
Bollen onderzocht onder meer of organen
na euthanasie überhaupt geschikt zijn voor
donatie. ‘Ik vermoedde van wel, maar het is
belangrijk dat vermoeden te staven met onderzoek. Daaruit bleek dat deze nieren beter
functioneerden dan bij mensen die doneren
nadat hun behandeling op de intensive care
was gestaakt. Ik heb de nieren onderzocht,
want daar zijn er twee van, wat de onderzoeksgroep groter maakte. En bovendien zijn
de longen van bijvoorbeeld als-patiënten
soms beschadigd door veel verslikken.
Ik heb me om die redenen dus gericht op
de nieren van mensen die overlijden door
euthanasie. Die blijken dezelfde kwaliteit te
hebben als de nieren die zijn gedoneerd na

hersendood. In dat laatste geval functioneren
de organen namelijk gewoon door, in het
geval van euthanasie worden ze heel snel na
het overlijden uitgenomen. Voor betrokkenen
is dat vaak ingrijpend. Toch leert de ervaring
dat het op het moment zelf allemaal emotioneel is, maar dat nabestaanden vaak met een
goed gevoel terugkijken op het proces als een
donatie is gelukt.’

Onnodige druk > ‘Communicatie tussen de
arts en patiënt is van groot belang’, benadrukt
Bollen. ‘De patiënt moet zich realiseren dat
er soms belastende onderzoeken nodig zijn
om te weten of iemand als donor geschikt is.
Soms willen mensen ook heel graag weten of
er een geschikte donorontvanger is gevonden. Maar die informatie mag de arts niet
delen, omdat dat onnodige druk zou kunnen
leggen op de patiënt. Die moet immers ieder
moment terug kunnen komen op zijn besluit
en dat is misschien niet eenvoudig als hij
weet dat er bijvoorbeeld twee mensen liggen
te wachten op zijn organen.
Daarnaast willen veel mensen het liefst thuis
overlijden. Dat is mogelijk, maar niet eenvoudig. Het is inmiddels drie keer voorgekomen.
Het betekende dat een patiënt onder narcose
werd gebracht in zijn eigen omgeving en
daarna met een ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd, waar de euthanasie door
de huisarts werd uitgevoerd. Het is anders
namelijk onmogelijk de organen op tijd te
verwijderen.
Patiënten die erop staan om het dodelijke
drankje zelf in te nemen, komen niet in
aanmerking voor orgaandonatie. Vaak duurt
het stervensproces dan toch langer en is het
iets minder voorspelbaar. Iemand moet dus
akkoord gaan met euthanasie en niet hechten
aan de mogelijkheid van hulp bij zelfdoding (zoals dit formeel volgens de wet heet,
red.).’Z
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De weduwe en de dokter over Dood gaan we allemaal:

‘Zo belangrijk als iemand
De Weduwe en De Dokter. Dood gaan we allemaal. Onder die
noemer geven Mariska van Veenen (47) en Margot Verkuylen
(56) lezingen. Mariska is de weduwe, Margot de dokter. Vier
jaar geleden raakten ze met elkaar in gesprek tijdens een
congres over sterven. Mariska vertelde over haar zoektocht
tijdens het ziekteproces van haar man en hoeveel baat ze
toen zou hebben gehad bij ‘een gids’. ‘Waar was je nou?’,
vroeg ze aan Margot. • Wim Huijser

MARGOT VERKUYLEN (L.) EN MARISKA VAN VEENEN | FOTO: JOSJE DEEKENS
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met je mee loopt’

S

pecialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen had op
het congres een lezing gehouden over beslissingen rond
het levenseinde. Mariska van Veenen, trainer,
acteur en coach, sprak er over de ervaring met
haar man, die tien jaar geleden aan kanker
overleed. ‘Ik vertelde over de zoektocht die
begint als je partner plotseling te horen heeft
gekregen dat hij doodgaat. Hoe vreemd je
aankijkt tegen dat woord “palliatief”.

Wij begrepen daar eigenlijk niets van. Aan de
ene kant was dat natuurlijk een soort ontkenning, aan de andere kant is het ook zo’n abstract begrip. Dat “pallium” mantel betekent,
is iets dat we op school nooit hebben geleerd
en het werd ons ook niet uitgelegd. Dat heeft
alles te maken met communicatie, maar ook
met hoe je als partners tegenover elkaar komt
te staan. Wat ik mij in die enorme overgang
van behandelen naar sterven afvroeg, was:
waarom wil iedereen genezen, waarom is er
niemand die helpt met sterven? Waar is die
gids die mij hierbij kan helpen?’

Het laatste onbekende stuk > Met haar
man en kinderen vormde Mariska een gezin
dat een bestaan aan het opbouwen was. ‘Ik
had nog niet nagedacht over vragen als: wat
is dood en hoe willen wij sterven? Je wordt
in één klap geconfronteerd met het wezen
van je bestaan. Dan is het zo belangrijk als
iemand dat stuk met je mee kan lopen.’
Als dokter voelt Margot zich vaak die gids in
wat zij noemt ‘het laatste onbekende stuk’.
Vanuit haar ervaringen in een hospice en
als medebehandelaar bij diverse huisartsen komt ze overwegend in aanraking met
kwetsbare ouderen op het einde van hun
leven. ‘Ik hoor van veel mensen dat ze eigenlijk nog nooit iemand hebben zien doodgaan.
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Het is een groot onbekend gebied. Ze weten
niet hoe dat gaat, of het altijd gepaard moet
gaan met veel pijn en ellende.’ Zelf heeft zij
daar een veel positievere blik op. ‘Het kan
ook goed gaan. Mits je van elkaar weet welke
koers je wilt varen.’
Na dat gesprek op het congres, waar ze meteen een persoonlijke klik hadden, vonden
Mariska en Margot de gedeelde missie om het
praten over doodgaan normaler te maken. Zo
ontstond de interactieve lezing Dood gaan we
allemaal, die ze voor het eerst hielden in het
crematorium in Tilburg. Vanuit hun vak en
hun persoonlijke ervaringen gaan ze samen
met hun publiek de dialoog aan. Betrokken,
vakbekwaam en met de nodige humor.

Nooit geleerd > Margot vertelt hoe zij bij
het overlijden van haar broer in het ziekenhuis het enorm heeft gemist dat dood en
verdriet door artsen en verpleegkundigen
niet werden benoemd. ‘Dat ongemak heb ik
als schokkend ervaren. Ik voelde me als mantelzorger heel alleen. Ik was boos en tegelijk
had ik begrip, want ik wist dat ze het nooit
hadden geleerd. Daarom is het zo belangrijk
dat wij hierover regelmatig met artsen en
verpleegkundigen praten. Want het gaat
niet over bloeduitslagen, maar over de mens
die in bed ligt en welke richting hij aan zijn
leven wil geven.’
Het is Margots ervaring dat er vaak onvoldoende kennis is als het gaat over palliatieve
sedatie, morfine en stoppen met een behandeling. ‘Heel Nederland denkt te weten wat
euthanasie is, maar bijna niemand weet wat
palliatieve sedatie is. Daar zijn zoveel misverstanden over. Niet meer eten en drinken is
ook heel onbekend. Er zijn keuzes.’
In haar eigen praktijk ziet zij regelmatig
een mild sterfbed. Dat is wat zij samen met

Mariska aan de buitenwereld wil laten zien.
‘Het hoeft niet onwaardig te zijn. Er kan ook
ruimte zijn om goed afscheid te nemen. Blijven behandelen, ook bij vergevorderde dementie, vindt men goede zorg, terwijl we zelf
niet in zo’n situatie terecht willen komen. Je
zou het levensverlengend behandelen ook
kunnen láten. Want wat we eigenlijk doen is
een leven met steeds diepere dementie verlengen. Waarom? Het antwoord heb ik niet,
maar we moeten die vraag durven stellen.’

Hilarisch > Mariska legt uit hoe interactief
hun voorstelling is. ‘We spelen een scène
waarin we in gesprek gaan met iemand die
gaat sterven. Dan vragen we de zaal: “Wie
wil er even doodgaan?” Dat is hilarisch, maar
er komt altijd iemand. Het is ook spannend,
want we hebben geen idee hoe dat gaat.
We vragen het publiek ook hoe je een
“slecht” gesprek over de dood kunt hebben.
Door bijvoorbeeld de vraag te stellen of de
oorbellen al aan iemand zijn beloofd. Toen
stond er een vrouw op, die zei: “Ik ga sterven,
maar vroeg iemand dat maar eens aan mij. Ik
zou zo graag weten waar mijn mooie ketting
terechtkomt. Dus wat is een slecht gesprek?!”
Een ontroerend moment dat je niet vooraf
kunt regisseren.’
Margot benadrukt dat er in de laatste fase
vaak nog veel te kiezen valt en dat het daarom belangrijk is mensen goed te informeren.
‘We hebben wel nagedacht over euthanasie,
maar vaak niet over ziekenhuisopname of
antibiotica bij een longontsteking. Je moet
het hele palet zien, dan pas kun je bepalen
wat bij jou past en wat niet. En dan nog is
het natuurlijk afwachten hoe jouw pad zal
lopen.’ Z
Meer informatie op:
margotverkuylen.nl of rouwkunsten.nl.
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Psychiater in opleiding onderzocht oordelen over casussen euthanasie bij psychiatrie

‘Data helpen om het debat

I

Praten over euthanasie bij psychiatrische patiënten
zorgt bijna altijd voor een verhit gesprek. Psychiater
in opleiding Sisco van Veen (30) gelooft dat
(wetenschappelijke) data kunnen helpen om het
debat te nuanceren. Want dat debat is ‘enorm
gepolariseerd, vooral in het buitenland, maar ook
hier.’ • Martien Versteegh

n het kader van zijn promotie bestudeerde Sisco van Veen
de 35 online gepubliceerde oordelen van de regionale
toetsingscommissies euthanasie (RTE’s) die gaan over
mensen die in de periode 2015-2017 om psychische redenen
euthanasie kregen. Het bleek vooral om vrouwen van boven
de vijftig te gaan.
‘Het is natuurlijk een heel kleine dataset’, nuanceert Van Veen, ‘maar
aangezien een onderzoek van de Amerikaan Scott Kim eenzelfde
beeld liet zien, durf ik er wel enig gewicht aan te hechten. Hoewel
zo’n rapport slechts beperkte informatie biedt en er stapels dossiers
achter schuilgaan, heb ik echt het idee dat wij in Nederland niet over
één nacht ijs gaan. Het gaat om mensen die werkelijk verschrikkelijk
hebben geleden.’
Hoewel Van Veen begrijpt dat het in verband met privacy lastig is
om meer gegevens vrij te geven, gaat er wel een schat aan informatie
verloren. Informatie die in zijn ogen ook nuttig kan zijn voor het
debat over euthanasie in de psychiatrie.
‘Zo wordt er regelmatig gesproken over een hellend vlak, omdat er
ieder jaar meer mensen met een psychiatrische aandoening euthanasie krijgen. Als je de oordelen van de toetsingscommissies bekijkt,
zie je dat het weliswaar om meer mensen gaat, maar dat de redenen
voor euthanasie niet lijken te veranderen. Het is dus niet zo dat psychiaters eerder euthanasie verlenen. Het gaat er vermoedelijk vooral
om dat meer mensen de weg weten te vinden naar bijvoorbeeld het
Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek). Ik
geloof dat data kunnen helpen om het echte verhaal te vertellen.’

Andere realiteit > Sisco van Veen heeft altijd een sterke interesse
gehad in ethiek en in de werking van hersenen en de belevingswereld van mensen. Dat bracht hem tot zijn keuze voor de specialisatie
psychiatrie. ‘Het blijft een uitdaging om een goed gesprek te hebben
met iemand wiens realiteit er totaal anders uitziet dan de jouwe. Zo
kan het gebeuren dat ik denk dat een patiënt een psychose heeft en

dat die begrijpt dat ik dat zeg, maar dat hij er zelf van overtuigd is
dat de CIA achter hem aanzit. En dat iemand die last heeft van een
depressie, ervan overtuigd is dat hij helemaal niets waard is. Dan
gaan we samen op zoek naar een manier om die denkwijze om te
draaien. Het is fantastisch als dat lukt.’
Van Veen komt uit een ‘journalistennest’. ‘Maatschappelijke betrokkenheid is me met de paplepel ingegoten. Je moet weten wat er in de
maatschappij speelt om psychiater te kunnen zijn. Wat is “normaal”
en hoe vinden we met z’n allen dat we om moeten gaan met mensen
die de werkelijkheid anders ervaren dan de meesten?’

Spanningsveld > Bij euthanasie in de psychiatrie gaat het in
essentie om het spanningsveld tussen wat je “overbescherming”
en “onderbescherming” zou kunnen noemen, zegt hij. ‘Bij
overbescherming zeg je eigenlijk: jij mag niet meedoen. Voor jou
gelden de wetten omtrent euthanasie niet. We moeten jou tegen
jezelf beschermen. Dat is het uitgangspunt in verreweg de meeste
landen.
In het geval van onderbescherming gaan we misschien te snel
over tot euthanasie. We weten nooit 100 procent zeker of iemand
is uitbehandeld, we kunnen niet in de toekomst kijken. Er zijn
gevallen bekend van mensen met een depressie voor wie geen
behandeling meer mogelijk was, en die daar na twintig jaar toch
ineens uitkomen. Vaak niet eens dankzij medisch ingrijpen.
Dat is voor mij overigens geen absoluut argument tégen euthanasie,
want wie ben ik als behandelaar om tegen iemand te zeggen: je moet
dit lijden nog jaren dragen, wie weet komt er ooit wel een einde aan?
De vraag wanneer iets uitzichtloos is, is niet zwart-wit. Maar als we
meer empirisch onderzoek doen, kunnen we het schemergebied
kleiner maken. Want dat is waar veel patiënten die om euthanasie
vragen, zich bevinden. Die vraag over uitzichtloosheid
beantwoorden is doodeng voor psychiaters. Hoop geven is de kern
van ons vak.’

27

te nuanceren’
Niet te snel faciliteren > In het debat over euthanasie in de
psychiatrie ontbreekt er volgens Van Veen een element. ‘Wat ik in de
discussies mis, is dat je mensen kunt helpen bij het leren leven met
een verschrikkelijke werkelijkheid. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel
met mensen die een dwarslaesie krijgen. Je ziet daar dat het loslaten
van willen herstellen, soms toch tot een bepaalde vorm van herstel
kan leiden. Of in ieder geval acceptatie.
Ik wil niemands leed bagatelliseren, maar het zijn wel processen
die tijd nodig hebben. Het grootste deel van de patiënten die een
poging tot zelfdoding hebben gedaan, is achteraf blij dat het niet
is gelukt. We moeten mensen daarom niet te snel faciliteren in hun
doodswens.

Relevant | februari 2020

En kiezen mensen voor zelfdoding als hun euthanasieverzoek
wordt afgewezen? Het expertisecentrum doet daar nu onderzoek
naar. Daar ben ik blij om, want we weten namelijk niet of dat zo
is. Dus als mensen zeggen dat je patiënten moet helpen omdat ze
anders voor een trein springen, is dat niet gebaseerd op data, op
feiten.’
Van Veen heeft begrip voor beide kanten van het debat en wil graag
in het midden uitkomen. ‘Voor mij zijn de verlichte liberale waarden van abortus en euthanasie heel normaal. Ik heb de strijd die
daarvoor nodig was, niet meegemaakt. In mijn ogen hebben we een
heel goede situatie gecreëerd in Nederland. Een perfecte praktijk
ga je nooit vinden. Dat is ook een oneerlijke eis. Maar we moeten
blijven streven naar een gebalanceerde praktijk op basis van zoveel
mogelijk empirische data.’ Z

SISCO VAN VEEN | FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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Hoe de dood ons drijft
Sheldon Solomon, Jeff
Greenberg en
Tom Pyszczynski
–
Uitgeverij Boom
€ 27,50
Rechters die zwaardere straffen
opleggen als ze vlak voor hun
uitspraak aan de dood worden
herinnerd. Mensen die een
grotere voorkeur voor producten
uit eigen land blijken te hebben
als ze een vragenlijst invullen
bij de supermarkt op de hoek
van een begraafplaats, dan op
een plek waar de dood niet
aanwezig is. En een onderzoek
waarbij acht keer zoveel mensen
aangeven te zullen stemmen
op een president die hen laat
weten dat ze deel uitmaken van
een speciale natie, nadat de
dood in de vragenlijst voorbij is
gekomen. Het zijn slechts enkele
van de onderzoeken die aan bod
komen in het boek Hoe de dood
ons drijft.
Mensen worden, volgens de
auteurs van dit indringende
boek, materialistischer en
nationalistischer als de dood
aan de rand van hun onbewuste
zweeft. Ook zijn ze eerder
geneigd tot wraak en het nemen
van verdovende middelen. En de
lijst met negatieve effecten gaat
maar door. Ze leggen bovendien

een verband tussen psychische
klachten en doodsangst. Je
zou bijna gaan denken dat het
een slecht idee is om over de
dood te praten. Het tegendeel
is echter waar. Mensen die de
opdracht kregen twintig minuten
lang over hun eigen dood te
schrijven, vertoonden niet
dezelfde reacties als de mensen
bij wie de gedachte aan de dood
kort voorbijkwam en daarna
weer werd weggedrukt.
Dat laatste gebeurt juist frequent
in ons dagelijks leven. Denk
bijvoorbeeld aan alle berichten
in de media over oorlogen,
aanslagen en ongelukken. Wat
te doen aan die onbewuste
reacties? Moeten we ons hier
gewoon bij neerleggen? Nee, de
auteurs eindigen gelukkig met
een hoofdstuk Leven met de
dood. Daarin bieden ze de lezer,
onder meer aan de hand van
een aantal filosofen, handvatten
om beter met die doodsangst
om te gaan. Ze hopen ‘dat, nu
je weet dat gedachten aan de
dood een reeks ongelukkige
verdedigingsmechanismen in
werking stellen, je beter in staat
zult zijn om ze te beheersen en
te veranderen’. Dit boek lezen
is daar vermoedelijk een goed
begin voor.

Sterven als een stoïcijn
Filosofie bij ziekte en dood

Marja Havermans
–
Uitgeverij Damon, € 19,90
‘Het is een misverstand te denken dat een stoïcijn geen emoties heeft of toont. Een echt stoïcijnse levenshouding betekent
dat je emoties erkent. Vervolgens
probeer je te achterhalen welke
oorzaak erachter zit en dan kun
je zelf je emoties met behulp
van je verstand bijsturen.’
Marja Havermans is de eerste om
toe te geven dat dat een enorme
uitdaging is als je te horen krijgt
dat je man, met wie je al veertig

Alles lijkt zoals het was

jaar lief en leed deelt, binnen
een jaar zal overlijden. Toch

Nieuwe standaards over liefde,
leven en verlies

helpt de filosofie haar en haar

Frits Spits

man Paul om met de situatie ‘te
dealen’, zoals ze zelf schrijft.

–
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff,

Havermans wisselt het per-

€ 24,99

soonlijke relaas over de laatste levensfase van Paul af met
filosofische inzichten. Dat maakt
het niet alleen een herkenbaar
verhaal voor bijna iedereen die
iemand verloren heeft aan een
slopende ziekte, maar vooral ook
een hoopvol, leerzaam boek. Een
stoïcijn zijn betekent niet dat
je onbewogen bent, wel dat je
aanvaardt wat je niet kunt veranderen. Maar ‘sterk zijn hoeft
niet, niets hoeft, alles is goed’.

‘Frits zou Frits niet zijn als hij
zijn verhaal (over het jaar na het
overlijden van zijn vrouw) niet
zou vertellen aan de hand van
liedjes en teksten die veel voor
hem betekenen en hem juist
in deze fase helpen om door
te gaan’, schrijft Cornald Maas
in het voorwoord van Alles lijkt
zoals het was.

Martien Versteegh
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En dat doet Spits, radiomaker en
tv-presentator, mooi. ‘Voor u ligt
een boek dat ik nooit had willen
schrijven’, zo begint zijn verhaal,
en daarmee voel je meteen zijn
pijn. Die pijn is begrijpelijkerwijs groot. Spits moet zichzelf
opnieuw uitvinden in een leven
zonder zijn Greetje.
Maar één ding blijft, en dat is
de muziek. Een liefde die hij
ook deelde met zijn vrouw. Het
mooie aan muziek is dat het
zoveel verschillende mensen
kan aanspreken. Het raakt iets
universeels. ‘Het is natuurlijk
onzinnig’, schrijft Spits daarover,
‘de gedachte dat bijna elk liedje
over mij gaat, dat míjn verhaal
wordt verteld.’
En dat schrijft hij in het hoofdstuk over Kom terug van Anouk.
Een nummer dat over een
verbroken relatie gaat, maar
dat Spits meesleurde ‘naar de
eenzame vlakte van de dood’.
In de stem en de teksten van
Anouk en vele anderen voelt hij
herkenning.
Zelf noemt hij zijn boek een
muzikale bedevaart langs de
mooiste nieuwe Nederlandstalige muziek. Er zitten twee cd’s bij
het boek. Voor wie de nummers
nog niet kent, of gewoon om
op te zetten en je mee te laten
voeren in je eigen verhaal.

Moeder af
Fen Verstappen
–
Das Mag Uitgevers, € 19,99
‘Op een dag ben je af als
moeder. En op een dag ben je
moeder af.’ Dat is de kern van
het debuut van Fen Verstappen.
Het ik-personage van dit kleine,
bijna poëtische boekje heeft
niet het gevoel dat ze moeder
werd op het moment dat haar
dochter werd geboren, maar ze
werd moeder omdat het kindje
bleef. ‘En zo’, schrijft ze over
haar moeder, ‘is het niet de
hersenbloeding die jou iemand
anders maakte, maar dat je
die ander bent gebleven’. Het
zijn dus geen momenten, maar
processen. In het geval van de
hoofdpersoon van het verhaal
moet ze op hetzelfde moment in
haar leven het hoofd bieden aan
deze totaal tegenovergestelde
processen, die haar beide angst
inboezemen.
De verteller is namelijk zwanger van haar eerste kind op het
moment dat haar dominante,
creatieve, eigenzinnige moeder
een hersenbloeding krijgt. Haar
moeder leeft weliswaar nog
wel, maar kan niet veel meer
uitbrengen dan ‘godverdomme’
en ‘mooie dingen’.

Relevant | februari 2020

In korte hoofdstukjes wisselt Verstappen af tussen het
heden, waarin zij moeder is en
haar moeder moeder-af is, het
verleden van vóór de hersenbloeding, en de tussenliggende
periode. Over de paniek die
binnen dendert bij het horen
van het nieuws dat het goed mis
is met haar moeder, over het
leren omgaan met die nieuwe
situatie en daar ook een soort
van berusting in vinden, en ook
de hel van de bevalling waarbij
haar moeder afwezig is. Niets en
niemand ontziend, ook zichzelf
niet, schetst de ik-persoon een
rauw familieportret, maar ze
slaagt erin je te laten meeleven
en mee-rouwen met die hele
wonderlijke familie.

Uitgeverij Van Oorschot, € 20,00

Jou rest enkel nog de fantasie,
de dagdroom, het schemerland
tussen de langzaam vervagende
aardse wereld en … – ja, en
wát?
In Schemerland zit je als lezer
een volle week gevangen in het
hoofd van Jeanne, 85 jaar, slecht
ter been, dementerend. Ze praat
niet meer, registreert nog wel.
Fantaseert nog wel. Het is de
week waarin haar kinderen haar
appartement leeghalen. Zodat
ze naar een verpleeghuis kan,
voor de hoogwaardige zorg die
de conciërge en de kinderen zelf
niet meer kunnen bieden.
Berthe Spoelstra,
theaterwetenschapper, tovert
met taal, onnavolgbaar soms,
bij vlagen poëtisch. Denkt een
demente in zulke volzinnen? Zó
bloemrijk? Als de spraak wegvalt,
kunnen we enkel nog gissen.
We horen de kinderen praten en
hun moeder reflecteren. Terwijl
Jeanne vlucht in herinneringen,
in verzonnen verhalen, of in een
schilderij aan de muur.
Met de dag wordt het
mengsel van observaties,
herinneringen en verzinsels
onsamenhangender. Met Jeanne
verdrink je geleidelijk in de
golven in haar hoofd, in haar
verbeelding. ‘Ik kan niet veel
meer hebben. Alles is gedoe.
Laat mij hier rustig zitten,
alsjeblieft. Gedachten dwalen
weg als schapen. De voerman

Daar zit je dan, opgesloten in je
eigen huis én in je eigen hoofd.
Om je heen ruimen je kinderen
liefdevol doch kordaat je spullen
op – en daarmee ook je leven.

heeft geen kudde meer. Hond
en herder weg, ik krijg geen
vat meer op mijn hersenrijk.
Een sleutel glijdt in het slot,
gedachtenflarden glippen
weg.’Z

Schemerland
Berthe Spoelstra
–
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NVVE ZOEKT VRIJWILLIGERS
VOOR JURIDISCH LOKET
De NVVE krijgt regelmatig juridische vragen
van leden. Ze worden gesteld via de mail,
de telefoon of op bijeenkomsten. In de
meeste gevallen kan het adviescentrum of
de communicatieafdeling ze naar tevredenheid beantwoorden. Maar soms zijn ze zo
complex dat de beantwoording specifieke
juridische kennis of juridisch onderzoek
vergt.
De NVVE heeft hiervoor een juriste in dienst.
Zij wil deze dienstverlening uitbreiden en
actiever aanbieden aan leden. Om dit mogelijk te maken zoekt zij vrijwilligers uit het
NVVE-ledenbestand die een bijdrage willen
leveren aan dit ‘juridisch loket’.
Heeft u een achtergrond in het gezondheidsrecht en bent u bereid uw kennis en
ervaring ter beschikking te stellen aan dit
initiatief? Dan vragen we u dit kenbaar te
maken bij Laura De Vito, jurist bij de NVVE:
l.devito@nvve.nl. Zij spreekt dan verder
met u over de dienstverlening en uw
mogelijke rol daarin.

ONDERZOEK NAAR STOPPEN
MET ETEN EN DRINKEN
Wanneer verder leven ondraaglijk wordt,
kunnen mensen besluiten te stoppen met
eten en drinken om zo de dood te versnellen. Veel experts zeggen dat dit ‘versterven’, zoals het wordt genoemd, een rustig
sterfbed geeft. We weten er echter nog niet
zoveel over.
Onderzoekers van Amsterdam UMC willen
meer duidelijkheid krijgen over versterven.
Zij zoeken contact met mensen die met dit
doel overwegen te stoppen met eten en
drinken. Zij willen vragen stellen over de
gedachten en verwachtingen, en over de
ervaringen van naasten. Deze informatie
kan toekomstige patiënten, hun naasten,
artsen en verzorgenden helpen.
Wanneer u mee wilt doen, kunt u contact
opnemen met dr. Eva Bolt, huisarts-onderzoeker, via ee.bolt@amsterdamumc.nl, of
telefonisch: 06 41 64 59 89.
•
Meer informatie over het onderzoek leest u
op: stoppenmetetenendrinken.nl.

WEEK VAN DE EUTHANASIE
De NVVE staat voor keuzevrijheid aan het eind van het leven. Om het
bewustzijn over de keuzemogelijkheden te vergroten en de consequenties
ervan te kunnen overzien, organiseert de NVVE jaarlijks de Week van de
Euthanasie. Dit jaar is deze van 7 tot en met 14 februari.
De NVVE houdt op diverse plekken in het land bijeenkomsten waarin dieper
wordt ingegaan op deze mogelijkheden. De bijeenkomsten zijn vooral
gericht op niet-leden. Leden kunnen het hele jaar door met hun vragen
terecht bij een (voor hen gratis) Spreekuur Wilsverklaringen in de buurt.
Daar kunnen zij algemene informatie krijgen en persoonlijk advies over
het opstellen en bespreken van wilsverklaringen. Ook kunnen zij hun al
opgestelde wilsverklaring met een NVVE-consulent doornemen.
•
Meer over de Week van de Euthanasie en de spreekuren vindt u op nvve.nl.

OPROEP: NEEM DEEL AAN
HUISKAMERGESPREKKEN

CBS: 80% IS VOORSTANDER VAN
EUTHANASIE BIJ DEMENTIE

Het ministerie van VWS houdt van
15 februari tot 18 april zogenoemde
Huiskamergesprekken onder de titel Dialoog
over de laatste levensfase. Ze hebben
plaats in Arnhem, Zwolle, Rotterdam en
Eindhoven. De gesprekken gaan over vragen
rond leven en dood, wie in de laatste
levensfase belangrijk zijn voor mensen en
hoe de maatschappij invulling kan geven
aan de verschillende opvattingen hierover.
Iedereen kan meedoen, de groepen bestaan
uit maximaal acht deelnemers.
In het regeerakkoord is afgesproken dat
het kabinet een brede discussie opzet over
euthanasie, waardig ouder worden en
voltooid leven. De Huiskamergesprekken
worden afgesloten met een symposium
in juni. Dan wordt een eindrapport
aan minister Hugo de Jonge van VWS
gepresenteerd.
De NVVE vindt het belangrijk dat haar stem
in deze dialoog wordt gehoord. Daarom
roept zij haar leden op zich aan te melden
op: dialooglaatstelevensfase.nl.

Euthanasie moet mogelijk zijn voor mensen met vergevorderde dementie, mits
zij daarom hebben gevraagd toen zij nog
wilsbekwaam waren. Dat vindt 80 procent
van de Nederlandse bevolking. Dit is een
van de uitkomsten uit een CBS-rapport over
de opvattingen rond euthanasie, dat eind
vorig jaar uitkwam.
In het algemeen vindt 87 procent van
de volwassenen dat euthanasie onder
bepaalde omstandigheden mogelijk moet
zijn. Onder niet-gelovigen is dit aandeel
zelfs 98 procent. Slechts 8 procent van
de bevolking is tegen euthanasie in alle
omstandigheden. Ongeveer driekwart is
voorstander van de euthanasiemogelijkheid
voor ongeneeslijk zieke kinderen en
voor mensen met ernstige psychische
aandoeningen. De mogelijkheid om
euthanasie te krijgen als iemand
‘levensmoe’ maar lichamelijk gezond is,
kan op de steun van 55 procent van de
bevolking rekenen. Bijna een derde is tegen
euthanasie in zo’n situatie.
In 2001, toen de euthanasiewet werd
aangenomen, kregen ruim 3000 mensen
euthanasie. In 2018 waren dat er iets meer
dan 6000. Z
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WILSVERKLARINGEN
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit
waarmee u uw wensen rond het
levenseinde kunt vastleggen. Zo is het
voor artsen en uw naasten duidelijk
wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen
online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis.
Wilsverklaringen op papier kosten E 10.
De penning waarmee u verklaart dat
u niet wilt worden gereanimeerd, is
te bestellen via patiëntenfederatie.nl.
De Patiëntenfederatie nam de nietreanimerenpenning twee jaar geleden van
de nvve over.

LEDENADVIESRAAD
[

De Ledenadviesraad (lar) biedt leden
de gelegenheid om bij te dragen aan
het realiseren van de maatschappelijke
opdracht van de nvve. De lar vervult
een krachtige adviesfunctie, heeft
een onafhankelijke positie binnen de
vereniging en fungeert als oog en oor voor
de leden. Meer informatie op nvve.nl.
Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.

NIEUWSBRIEF

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS
[

De nvve verzorgt op verzoek lezingen,
presentaties en workshops over het
zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld
voor zowel professionals als particulieren.
Voor aanvragen kunt u mailen naar
lezingen@nvve.nl.

REGIOBIJEENKOMSTEN
[

Om leden op de hoogte te houden van de
actualiteiten publiceert de nvve niet alleen
nieuwsberichten op haar website, maar
mailt zij ook geregeld een nieuwsbrief
rond. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan
aan op nvve.nl.

Maandelijks organiseert de nvve
een regiobijeenkomst, telkens in een
ander deel van het land. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen zowel leden
als niet-leden informatie inwinnen en
praktische vragen stellen. De toegang is
gratis. Kijk voor de agenda op
nvve.nl/agenda.

SPREEKUUR

CAFÉ DOODNORMAAL

RAAD VAN BESTUUR NVVE

Heeft u hulp nodig bij het opstellen
van uw wilsverklaringen? Dan kunt u
op diverse plekken in Nederland
terecht voor een gratis nvve-spreekuur.
De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het
gesprek kunt u uw vragen persoonlijk
met een nvve-medewerker bespreken.
Dat kan ook telefonisch. De gesprekken
zijn bedoeld voor korte vragen over
uw wilsverklaringen. Voor zowel het
telefonisch spreekuur als voor een gesprek
op locatie moet u een afspraak maken.
Daarvoor belt u met (020) 620 06 90. Het
kan ook online op nvve.nl/spreekuren.
Een persoonlijke aanvulling op uw
euthanasieverzoek of behandelverbod
maakt uw wilsverklaringen overtuigender.
Tips en hulpteksten staan op de website.
Ze zijn te vinden op de pagina die opent
zodra u inlogt op Mijnnvve vanaf de
homepage. U kunt ze ook op schrift
krijgen door te bellen met de ledenservice
(020) 620 06 90.

Om het gesprek over jongeren en het
zelfgekozen levenseinde mogelijk te
maken, organiseren de nvve Jongeren
maandelijks Café Doodnormaal. Deze
bijeenkomst vindt elke keer in een andere
studentenstad plaats. De agenda is te
vinden op nvve.nl/agenda.

Agnes Wolbert
Dick Bosscher
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nvve-leden kunnen bellen met het
Adviescentrum voor informatie, advies
en steun bij keuzes rond het levenseinde.
Het Adviescentrum bemiddelt ook
bij problemen. Na een telefonisch
intakegesprek door een coördinator kan
een consulent op huisbezoek komen.
Het Adviescentrum is tijdens kantooruren
bereikbaar.
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Voorzitter:
prof. dr. Job Cohen
Leden:
mr. Barbara Middeldorp
drs. Maarten ten Doesschate
prof. dr. Eddy Houwaart
drs. Flip Sutorius
Jos van der Geest
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Postbus 75331
1070 ah Amsterdam
telefoon: (020) 620 06 90
Bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur
website: nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl
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Zij die achterblijven…
marijke hilhorst

‘Clara belde me elke morgen al vroeg
wakker. Als ik niet direct opnam,
raakte ze in paniek’, vertelt haar
moeder, Luce. Overdag wisselde het
aantal telefoontjes. Maar voor ze ging
slapen, was er ook altijd nog even
contact. Clara’s leven was zwaar. ‘Daar
is een eind aan gekomen’, zegt Luce.
‘Gelukkig, denken we stilletjes. Maar
zó hadden we het niet gewild.’
Het ging mis met de dochter van
Freek en Luce na haar eindexamen,
toen ze besloot een jaar ter oriëntatie
cursussen te volgen: filosofie,
milieukunde, Japans. ‘Ze werd
steeds stiller en op zeker moment
onbereikbaar voor Freek en mij.’
Ontslagen uit het ziekenhuis na
een zelfmoordpoging, volgde een
psychose. Daarna werd Clara in
diverse instellingen opgenomen.
Tussendoor was ze thuis, wat
forse risico’s met zich meebracht.
Ze verwondde zichzelf, slikte
voorwerpen in, nam haar medicijnen
niet.
‘Ons geloof verbood ons mee te gaan
in haar doodswens’, vertelt Luce, ‘tot
ik in een droom ervoer hoe het een
daad van liefde kon zijn. Ik kon Freek
overtuigen en vanaf dat moment
hebben we haar euthanasieaanvraag
gesteund.’
Het traject was intensief en lang.
Te lang voor Clara. Ze heeft haar
kamer opgeruimd, een afscheidsbrief
geschreven en zich van het leven
beroofd op de avond voordat ze 28
zou worden.

